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дичний посібник. Сфера наукових інте-
ресів: календарні звичаї, антропологія ту-
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графію, 4 рецензовані наукові статті. Коло 
наукових інтересів: календарні обряди, 
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of the Order of St. Basilius the Great, the 
Lithuanian-Ukrainian cultural ties. She 
has also investigated the transcripts of the 
Second Lithuanian Statute.

E-mail: aldonavasilaiuskiene@rstc.vu.lt

Vida Savoniakaitė – PhD in ethnology, 
senior research fellow of Department of 
Ethnology at the Lithuanian Institute of 
History. Publications: 5 monographs (3 with 
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